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BLEKINGE TINGSRÄTT
Blekinge tr
Domare 5.

DOM
2015-06-17
meddelad i
KARLSKRONA

Mål nr: B 76-15

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
Lukino Ikonomi, 19800323-7214
Skearydsvägen 36
373 00 Jämjö
Medborgare i Albanien
Offentlig försvarare:
Advokat Mats P Olsson
Adacta Advokatbyrå Blekinge AB
Östra Köpmansgatan 2 B
371 32 Karlskrona
Åklagare
Kammaråklagare Thomas Andersson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Karlskrona
Box 98
371 21 Karlskrona
Målsägande
Elize Andersson Palmquist
Skepparegatan 34 Lgh 1302
371 35 Karlskrona
Målsägandebiträde:
Advokat Karin Åkesson Rehnholm
Advokatfirman Karin Åkesson Rehnholm
AB
Stortorget 10
371 34 Karlskrona
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
2014-11-02
2. Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, 1 § 1 st och 4 §
1 st lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
2014-11-02
Postadress
Besöksadress
Box 319
Rådhuset, Stortorget
371 25 KARLSKRONA

Telefon
Telefax
0455-33 54 00
0455-268 58
E-post: blekinge.tingsratt@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

2
BLEKINGE TINGSRÄTT
Blekinge tr
Domare 5.

DOM
2015-06-17

Mål nr: B 76-15

Påföljd m.m.
Dagsböter 80 å 100 kr
Skadestånd
Lukino Ikonomi ska utge skadestånd till Elize Andersson med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 november 2014 till dess betalning sker.
Förverkande och beslag
I beslag tagen kniv förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (beslag nr 2014-1000-BG1384 p
1).
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Mats P Olsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 5 625 kr. Av beloppet avser
3 740 kr arbete, 760 kr utlägg och 1 125 kr mervärdesskatt.
2. Karin Åkesson Rehnholm tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 4 675 kr. Av beloppet avser 3 740 kr arbete och 935 kr
mervärdesskatt.
3. Kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.
Åklagarens yrkande, se bilaga 1.

Elize Andersson Palmqvist har yrkat att Lukino Ikonomi ska betala skadestånd till
henne med 5 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 2 november 2014 till
dess betalning sker. Beloppet avser kränkning.

Lukino Ikonomi har förnekat gärningen under åtalspunkten 1. Han har erkänt
gärningen under åtalspunkten 2 men förtydligat att han har begått gärningen av
oaktsamhet. Han har medgett det särskilda yrkandet.

Lukino Ikonomi har motsatt sig att betala skadestånd till Elize Andersson
Palmqvist. Han har inte godtagit beloppet som skäligt men har inte haft något att
invända mot sättet att beräkna ränta.

UTREDNING
Åklagaren har åberopat den bevisning som framgår av bilaga 1.

Förhören har spelats in och tingsrätten redovisar i denna dom uppgifterna från
förhören endast i de delar som det behövs för att klargöra hur tingsrätten kommit
fram till sina ställningstaganden.

De i målet hörda personerna har i huvudsak berättat följande.

Åtalspunkten 1
Elize Andersson Palmqvist: Det var Halloween och hon var på Schlagerbaren och
dansade med en kamrat. På dansgolvet dansade en okänd man fram mot henne men
hon dansade ifrån honom flera gånger och dansade vidare. Hon kände ett ryck i sina
hängselbyxor samtidigt som hon kände ett grepp om sina bröst. Hon knuffade till
honom och backade bakåt. Vakterna tog sedan personen. På dansgolvet var han
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närgången. Hon visade tydligt att hon inte var intresserad genom att dansa därifrån.
Han dök upp och dansade iväg för att återkomma igen. Vid själva händelsen var han
bakom henne när han drog i hängselbyxorna och drog henne till sig och tog på
hennes bröst. Det var mycket obehagligt och hon slog ner hans händer. Därefter
konfronterade hon honom. Händelsen varade i cirka fem minuter.

Lukino Ikonomi: Han hade haft en fest hemma med flera kamrater. De åkte till
Schlagerbaren. Han var berusad. Där var mycket folk. Han dansade när en tjej
knuffade till honom. Han minns inget av händelsen. Vakter och polisen kom. Han
har inte ofredat henne. Han minns att han dansade.

Ida Melin: Hon var på Schlagerbaren och dansade på dansgolvet i sällskap med
Elize. En okänd man dansade fram mot dem. De dansade bort ifrån honom. Han
återkom efter en stund. Han la sina händer på Elize bröst. Hon puttade bort honom.
De avbröt dansen och sa till vakterna. Hon visste inte vem mannen var men hon
känner igen honom idag. Han drog Elize bakåt och tog tag om Elize bröst. Elize
puttade bort honom. Elize upplevde det som obehagligt och var frustrerad.

Åtalspunkten 2
Lukino Ikonomi: Han hade glömt kniven i sin ficka. Han använder den i sitt arbete
men tänkte inte på att han hade den i sin ficka när han gick ut.

DOMSKÄL
Skuld
Åtalspunkten 1
Lukino Ikonomi har förnekat gärningen. Målsägandens berättelse är logisk och
sammanhållande och det framstår som för tingsrätten att hon återger en
självupplevd händelse. Hennes uppgifter vinner stöd av vittnets berättelse.
Gärningen är därför bevisad och ska bedömas på sätt åklagaren gjort gällande.
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Åtalspunkten 2
Lukino Ikonomi har erkänt att han av oaktsamhet begått gärningen. Hans
erkännande stöds av övrig utredning. Gärningen är därför bevisad och ska bedömas
på sätt åklagaren gjort gällande.

Påföljd
Lukino Ikonomi ska dömas till böter. Antalet dagsböter bestäms utifrån den praxis
som gäller för gärningarna. Varje dagsbots storlek bestäms utifrån den inkomst som
Lukino Ikonomi har.

Skadestånd
Lukino Ikonomi är dömd för sexuellt ofredande. Vid ett sådant förhållande ska han
utge skadestånd till Elize Andersson Palmqvist. För ersättningsrätt krävs att
kränkningen har varit allvarlig. Vid bedömningen av om så har varit fallet ska
samtliga relevanta omständigheter kring handlingen beaktas. Bagatellartade
kränkningar medför inte att skadestånd ska utgå. Tingsrätten finner att
kränkningsersättning ska utgå och beaktar vid den bedömningen särskilt att Lukino
Ikonomi fysiskt har berört målsäganden under en inte alltför bagatellartad tid samt
att beröringen har upphört eftersom målsäganden avbrutit den. Yrkat belopp är
skäligt och väl förenligt med praxis.

Förverkande och beslag
Förutsättningar att bifalla åklagarens yrkande i denna del föreligger.

Brottsofferfond
Lukino Ikonomi har dömts för brott för vilket fängelse ingår i straffskalan. Han ska
därför betala en avgift till brottsofferfonden med 500 kr.
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Ersättning
Kostnaderna för det offentliga försvaret och målsägandebiträdet ska, med hänsyn
till Lukino Ikonomis personliga och ekonomiska situation, i sin helhet staten betala.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 400)
Den som vill överklaga ska göra det till Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten senast den 8 juli 2015.

Ingela Klinteberg

De domare som har deltagit i avgörandet är rådmannen Ingela Klinteberg samt
nämndemännen Per-Anders Nygårdh, Ulf Härstedt och Margareta Rodin. Domarna
är eniga.

Bilaga 1
Åklagarområde Syd
Åklagarkammaren i Karlskrona
Extra åklagare Charlotta Hellberg
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AM-174563-14
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Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2015-01-12

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
BLEKINGE TINGSRÄTT

Blekinge tingsrätt
Box 319
371 25 KARLSKRONA

INKOM: 2015-01-12
MÅLNR: B 76-15
AKTBIL: 1

TR mål:
Handl.: OVR

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Lukino

1 Ikonomi, Lukino
Personnr

Medborgare i

19800323-7214

Albanien

Telefon

Tolkbehov

Albanska

Adress

Skearydsvägen 36 373 00 JÄMJÖ
Offentlig försvarare/ombud

Begärs; godtar den rätten förordnar
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
1. SEXUELLT OFREDANDE (1000-K16013-14)
Målsägande
Elize Andersson Palmquist, önskar målsägandebiträde
Gärning
Lukino Ikonomi har ofredat Elize Andersson Palmquist, på ett sätt som kunde
förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att ta henne på brösten. Det
hände den 2 november 2014 på nattklubben Statt på Norra Smedjegatan i
Karlskrona.
Lukino Ikonomi begick gärningen med uppsåt.
Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 98
37121 KARLSKRONA

Järnvägstorget 5

010-562 61 00

registrator.ak-karlskrona@aklagare.se

Telefax

010-562 61 14

Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Åklagarkammaren i Karlskrona
Extra åklagare Charlotta Hellberg

2015-01-12

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

2(2)
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2. BROTT MOT LAGEN OM FÖRBUD BETRÄFFANDE KNIVAR OCH
ANDRA FARLIGA FÖREMÅL (1000-K16015-14)
Gärning
Lukino Ikonomi har på samma tid och plats som ovan haft en kniv på allmän
plats trots att det inte var befogat.
Lukino Ikonomi begick gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet.
Lagrum
1 § 1 st och 4 § 1 st lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra
farliga föremål
Särskilda yrkanden
I beslag tagen kniv yrkas förverkad (beslag nr 2014-1000-BG1384 p 1)
Bevisning åtalspunkterna 1 - 2
Muntlig bevisning
Förhör med målsäganden Elize Andersson Palmqvist
Förhör med tilltalade Lukino Ikonomi (erkänner)
Vittnesförhör med Ida Melin angående hennes iakttagelser till styrkande av
Lukino Ikonomis handlande i åtalspunkten 1
Skriftlig bevisning
Fotografi på kniv, s. 13
Beslagsprotokoll, s. 19
Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen 90 minuter.

Bilaga 2

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.

DV 400 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket

Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)
För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,

1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.

www.domstol.se

Beslut i övriga frågor
Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens
domskäl enligt klagandens mening är
oriktiga,

6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det
anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt

www.domstol.se

